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Bakgrund  
Polishusparken på östra Kungsholmen ska rustas upp och ett förslag 

har tagits fram på hur parken kan förnyas. Under 

november/december 2020 presenterades förslaget på stadens 

hemsida och under tre veckor fanns det möjlighet för alla 

intresserade att tycka till. Det här är en sammanställning av 

synpunkter och frågor som kom in under samrådsperioden. 

 

Dialog med allmänheten är en viktig del av alla parkupprustningar 

och resultatet utgör en förutsättning för arbetet. I arbetet med 

Polishusparken genomfördes också en tidig dialog med parkens 

besökare, i samband med projektets start på försommaren 2020. 

Efter den tidiga dialogen sammanfattades samtliga synpunkter och 

därefter påbörjades arbetet med att ta fram upprustningsförslaget. 

Period för att tycka till 
Från 23 november till 13 december 2020 

Metod 
Upprustningsförslaget lades ut på sidan 

vaxer.stockholm.se/polishusparken och genom ett webbformulär 

kunde man lämna sina synpunkter. Det fanns även möjlighet att få 

förslaget utskickat per post och lämna in synpunkter genom telefon, 

mail eller brev Parksamrådet annonserades i lokaltidningen, genom 

skyltar ute på plats i parken och genom förvaltningens 

facebooksida. Någon fysik träff anordnades inte på grund av 

rådande pandemi. 

Deltagande 
Inkomna synpunkter genom webbformulär: 76 stycken 

Inkomna mail genom registratur och synpunktsportal: 6 stycken 

 

Statistik över deltagare genom webbformulär: 

Kön: 

Kvinnor: 46 stycken 

Män: 28 stycken 

Annan könsidentitet eller vill ej uppge: 2 stycken 

 

Ålder: 

11 till18 år: 1 stycken 

19 till 35 år: 18 stycken 

36 till 64 år: 40 stycken 

Över 65 år: 17 stycken 
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Inkomna synpunkter och idéer 
Nedan följer en sammanfattning av de synpunkter, idéer och frågor 

som har kommit in. De har delats upp i underrubriker, för en lättare 

överblick. Efter varje rubrik följer en kommentar. Fullständiga 

fritextsvar från webbformulär och mail finns registrerade och 

möjliga att de del av vid begäran. 

 

Remissvar har även kommit in från Skönhetsrådet, Stockholms 

stadsmuseum, Polismyndigheten och Trafikförvaltningen 

(Stockholms läns landsting). De finns att ta del av hos 

Kungsholmens stadsdelsförvaltning och redovisas inte i den här 

rapporten. 

Övergripande synpunkter 

 Låt parken vara en park för lugn och ro. 

 Viktigt att det blir vackert, lugnt och rofyllt. 

 Skapa känsla av trädgård. 

 Bibehåll rumsligheten. 

 Bevara och förädla parken. 

 Skapa en sevärdhet för stockholmare och besökare. 

 Vill ha en vacker park året runt. 

 Bevara platsens själ. 

 Förändra så lite som möjligt. 

Kommentar 

Ett tydligt mål för arbetet är att bevara parkens karaktär, att värna 

parken som grön oas och en plats för lugn och ro. Parken är q-

märkt i detaljplan vilket innebär att dess grunddrag inte får 

förvanskas. I arbetet med parken har vi en löpande dialog med 

Stockholms stadsmuseum. 

Murar och avgränsningar 

 Bra med mur mot Kungsholmsgatan, kanske ger mindre skräp 

där. 

 Ta bort mur mot Kungsholmsgatan, det är bättre med öppenhet 

och integration mellan gata, hus och park. 

 Sätt upp träplank mot parken längs Kungsholmsgatan och 

Bergsgatan, för en äldre, intim parkkaraktär. 

 Stenmuren mot Kungsholmsgatan kan förstärka karaktären av 

stelt och trist gaturum. 



Tyck till om Polishusparken - Sammanställning av synpunkter på 

upprustningsförslag. 

5 (12) 

 

 Bra och trevligt med låg mur mot Kungsholmsgatan. 

 Behåll de olika rumsavdelningarna och muren mot 

Rådhusparken. 

Kommentar 

Det är en svår avvägning mellan att avgränsa parkmiljöer för att 

göra det lugnt och trivsamt för besökare och samtidigt gestalta 

parkerna så att de upplevs som öppna och inbjudande. Istället för 

en nu låg mur mot Kungsholmsgatan kan man också pröva med 

enbart växtlighet och ett lågt räcke. Det kommer vi att göra nu. 

De befintliga murar som finns i parken är en stor tillgång och ska 

bevaras. 

Tunnelbana  

 Ta bort t-baneuppgången så parken öppnas upp. 

 Tre t-baneuppgångar inom 100 meter det är på tok förmycket, ta 

bort. 

 Gör inte mer plats framför t-bana, det bör bli mer grönt och park 

istället. 

 Ventilationstorn för t-bana bör man kunna göra något roligt med. 

Kommentar 

Det skulle vara bra för parken om t-banauppgången i parken kunde 

tas bort, det är också något som man har nämnt i den gällande 

detaljplanen från 1992. Frågan har ställts till Trafikförvaltningen 

som ansvarar för tunnelbanan, men de har inga planer på en 

rivning. 

Storleken på den hårdgjorda ytan framför tunnel banan kommer att 

ses över. 

Service 

 Uteservering 

 Kafé i parken. 

 Liten kafévagn. 

 Glasskiosk 

 Kaffekiosk som sköts av 

ungdomar/föreningar/frivilligorganisationer. 

 Litet charmigt kafé. 

Kommentar 

Näringsidkare är välkomna att komma in med förfrågan om att 

ställa upp till exempel en kafévagn i parken. Det krävs polistillstånd 
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och en upplåtelse av mark från trafikkontoret, utseendet på vagnen 

ska också godkännas. En permanent kioskbyggnad är svårt 

eftersom det är parkmark (som inte får bebyggas). I arbetet med 

parkens förnyelse tar vi med oss att tänka på var en 

försäljningsvagn skulle kunna placeras.  

Cykel- och gångtrafik 

 Bredda befintlig g/c-bana. 

 Ta bort cykelmöjligheten helt. 

 Lägg cykelbanan där det idag är gångbana (mittstråket). 

 Bred, kombinerad g/c-bana i mitten av parken och endast 

gångbana längs muren. 

 Förbjud cykel. 

 Separera gång och cykel. 

 Träd och buskar mellan gång- och cykelbana. 

 Staket mot cykelbanan. 

 Ett av stråken enbart för gående och tydligt märka ut det. 

 Avskilja gång och cykelbanan med en låg plantering och 

belysning. 

 Blockera cyklister från gångbanan. 

 Bättre skyltning om vad som gäller. 

 Tydligare vad som gäller för cyklister. 

 Förtydliga var man får gå och var man får cykla. 

 Bra att ni tänker på gång/cykelbanan. 

 Om det finns andra sittplatser som är bättre än muren så kanske 

inte så många sitter där, då kan cykelbanan fungera bättre. 

 Ta bort belysningsstolparna längs cykelbanan, så blir den bredare, 

växtligheten skymmer ändå lamporna. 

 Reducera cyklisters framfart. 

 Samla all gång och cykeltrafik längs muren mot Rådhuset och 

frigör mer plats i parken. 

 G/c-vägen är välanvänd och ett bra cykelstråk, finns dock 

sättningar. 

 Kaos med blandad gång och cykel. 

 Cykelparkeringar vid t-banan. 

 Bygg en cykel- och barnvagnsramp i trappan i parkens sydvästra 

hörn mot Bergsgatan. 
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 Inget stort problem med konflikter mellan gång och cykel. 

 Ta bort cykelsymboler i trottoaren. 

 Ramp i trappan mot Bergsgatan skulle minska cyklandet på 

parkvägen mot Polishuset. 

Kommentar 

Tillsammans med trafikkontorets trafikplanerare har vi prövat flera 

olika alternativa lösningar. Att separera cykel och gång skulle 

innebära stora ingrepp i parken, och kraftigt minskade gröna ytor. 

Att förlägga cykel på det stråket som idag är gångstråk skulle 

innebära fler konfliktpunkter och en osäkrare trafiksituation. Vi har 

gjort trafikmätningar och kan konstatera att cykelstråket genom 

parken är välanvänt och behövs. Vi kan också konstaterat att det är 

blir svårt att helt lösa problemen som finns. Lösningen som nu är 

framtagen innebär att nuvarande läge och bredd behålls men att 

skyltning och markbeläggning ses över. För att minska otillåten 

cykling upp mot Polishusets entré har diskussion inletts med 

polismyndigheten och Specialfastigheter (som ansvarar för marken 

runt Polishuset), om att bygga en ramp i trappan mot Bergsgatan 

samt att tillskapa fler cykelparkeringar vid Polishuset. 

Träd och biologisk mångfald 

 Uppskattar alla de gamla träden. 

 Önskar väldoftande rosor kring p-husingången. 

 Ta hand om syrenträden lite bättre. 

 Bevara de magnifika kastanjerna. 

 Behåll friska stora träd. 

 Välj ett varierat utbud av arter. 

 Gärna några mindre storlekar av barrträd. 

 Mer årstidsbetonat växtmaterial. 

 Mer artvariation och mindre fläder. 

 Bevara syrénträden. 

 Plantera stora storlekar av nya träd. 

 Särskilt kul att barrträden är kvar. 

 Plantera fruktträd. 

 Hugg ner lutande träd. 

 Behåll buskar och träd, var varsam. 

 Mer grönt och träd. 
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 Satsa på träd och natur. Bevara, vårda och ansa. 

 Sätt upp fågel- och insektsholkar. 

 Insektshotell och växter för insekter. 

Kommentar 

Alla träd i parken är viktiga. I takt med att träden blir äldre är det 

viktigt att tänka på en gradvis förnyelse av trädbeståndet. För att 

göra det på ett genomtänkt sätt tas en särskild trädplan fram för 

parken. Det är viktigt att tänka på flera saker så som kulturhistoria, 

artvariation, årstidsväxlingar och motståndskraft mot framtida 

sjukdomsangrepp när nya träd ska planteras. Stora storlekar på nya 

träd är prioriterat men är kostsamt och ibland svårt att få tag på. 

Planteringar och gräsmattor 

 Perenner under träden vid t-banan. 

 Bra med gräsmattor. 

 Mer säsongsbetonade växter. 

 Mångfald av blomsorter. 

 Grusgångar ut i gräsmattor till små sittplatser. 

 Gör en av gräsmattorna mer slittålig för att kunna träna på. 

Kommentar 
Parkens gräsmattor är mycket värdefulla eftersom det råder brist 

på plana gräsmattor i innerstaden. Gräsmattorna ska vara av 

naturligt gräs. Planteringar i parken ska vara varierade med växter 

som gynnar pollinatörer och biologisk mångfald. Val av växter ska 

också göras utifrån kulturhistorisk aspekt, med klassiskt 

växtmaterial närmast Polishuset, och modernare växer i mittstråket. 

Möblering och konst 

 Hellre fontän än konstverk. Kanske en tävling om att utforma en 

fontän. 

 Hoppas konstverket inte bara blir ett tråkigt blickfång. 

 Gärna fontän eller stora blomkrukor som blickfång. 

 Inte för många konstinstallationer som tar plats. 

 Gärna mer sittplatser. 

 Sätt ut picknickbord. 

 Soffor på gräsmattorna i den gamla parken. 

 Mer informella sittplatser. 

 Fler sittplatser med ryggstöd. 
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Kommentar 

Vi arbetar för att det ska finnas minst ett konstverk i varje park på 

Kungsholmen. Eftersom det sedan tidigare inte finns någon konst i 

Polishusparken ska vi arbeta för det i samband med den här 

parkupprustningen.  Stockholm konst, som är en del av 

Kulturförvaltningen, bistår stadens förvaltningar när nya offentliga 

konstverk ska tas fram. Sittplatser i parken ska vara av varierande 

slag, det är viktigt att det finns sittmöjligheter som är tillgängliga 

för alla. Eftersom många äter mat i parken kommer även bord att 

finnas.  

Skyltning 

 Skylt om parkens historia och växter. 

 Informationsskyltar 

 Informationsskylt om parken. 

 Skyltar på främmande språk som pekar ut riktningen till 

Stadshuset. 

Kommentar 

I samband med parkupprustningen kommer en ny skylt om parken 

och dess historia att tas fram. 

Lek 

 Gillar verkligen de naturinspirerade lekskulpturerna. 

 Behövs någon sittplats för att hålla uppsikt över barnen. 

 Jag önskar att det inte blir för mycket lekpark. 

 Lekskulpturerna för små barn är jättefina. 

 Bra med lek. 

 Bra att det blir en park även för barn 

 Gärna bollplan eller bollplank. 

 Tråkiga lekskulpturer, något mer fantasieggande för barnen. 

 Gärna lekyta för barn. 

 Ingen lekplats. 

 Flytta ut lek på gräsmatta istället för under träden. 

 Större klätterlek. 

 Mer lekredskap, kanske klätterlek eller gunga. 

 Mer lek för barn, kanske en klättervänlig staty i mitten. 

 Saknar barnperspektiv, trist med lekskulpturer. Går att hitta på 

bättre. 
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 Bra med lekskulpturer. 

 Behövs kanske ingen lekplats. 

 Kanske rutschkana från muren ner i Rådhusparken. 

 Mer barnvänligt. 

 Större lekyta med aktiviteter som lockar till lek och rörelse, 

utmärkt plats för liten fotbollsplan. 

 Aktivitet för unga vuxna, typ schack, pingis, bokläsning. Saker 

för utlåning. 

 Kul med lekdelen. 

 Orolig för att det ska bli en lekplats/aktivitetscentrum 

Kommentar 
Polishusparken är inte en park för en lekplats. Parkens nuvarande 

karaktär är mycket viktig att behålla och lekmiljöer tar stor plats i 

anspråk. Större lekplats finns i närliggande Kronobergsparken. 

Tillägg med mindre lekskulpturer i trä är ett sätt att ändå ge parken 

ett tillskott och något för barn att upptäcka. Skulpturernas tema och 

utformning kommer vi att arbeta vidare med.  

Hundar 

 Skylt om koppeltvång. 

 Låt det fortsatt vara en bra park för hundar och hundägare. 

 Gärna en liten hundrastgård. 

 Inhägna en rejäl yta till hundrastgård. 

Kommentar 

Koppeltvång gäller alltid på allmän plats. När nya 

informationsskyltar tas fram för parken kommer också information 

om att man ska koppla sin hund att tydliggöras. Hundrastgård finns 

i Kronobergsparken och kommer inte att anläggas i 

Polishusparken. 

Trygghet och belysning 

 Mer belysning i utkanterna, kanske spotlights i träd. 

 Ser inget om belysning, viktigt att den är bra. Kanske som på 

Södra Agnegatan. 

 Belysning och låga häckar så man vågar gå på natten. 

 Belysningen behöver lysa upp även partierna bredvid 

gångvägarna.  

 Gärna gatlyktor i gammal stil. 
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 Se till att parken känns öppen och trygg. 

 Önskar mer belysning och kanske led-lyktor. 

Kommentar 
Belysningen längs parkens gångvägar är god och nyligen 

uppdaterad. Vi kommer dock att se över om den behöver 

kompletteras i samband med upprustningen då nya funktioner, 

sittplatser och målpunkter tillkommer. 

Underhåll och skötsel 

 Behöver vara slitstarkt och hållbart. 

 Mer medel bör avsättas för underhåll. 

 Se till att skötseln fungerar, kanske ta hjälp av föreningar. 

 Saknas kontinuerligt underhåll. 

 Bristfällig skötsel i många år, stenkanter längs gångvägar syns 

inte. 

 Få bort råttorna. 

 Bättre renhållning. 

 Buskage vid t-bana används som toalett. 

Kommentar 
Material och utförande vid en parkupprustning ska vara mycket 

hållbart och slittåligt. Vi blir stadigt fler stockholmare som nyttjar 

parkerna och andelen parkyta växer inte i samma takt. Slitaget blir 

därför högt. Upprustningar av stadens parker behöver göras med 

kortare intervall än förut, både på grund av ett ökat besökstryck 

men också för att driftmedel inte alltid räcker till för att 

upprätthålla en hög standard.  

Övrigt 

 Dålig sikt när man passerar uppfarten vid garaget. 

 Få bort tung trafik på Kungsholmsgatan. 

 Riv glashusen (p-hus). 

 Gör något åt de hemska p-husen.  

 Riv den stora muren utanför Polishusets huvudentré, den hindrar 

flöden till och från tunnelbanan. 

 Rökfri park. 

 Lång genomförandetid, ska parken vara avstängd 2022-2023? 

 Ta bort den illaluktande gubbtoaletten. 
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 Bra att pissoaren tas bort 

 Ta bort kisstället för män. 

 Ingen ny stenbeläggning. 

 Byt namn till Agneparken. 

Kommentar 

Sikten vid garagenedfarten kommer förmodligen att förbättras när 

urinoaren tas bort. P-husen är utformade och reglerade enligt 

gällande detaljplan. Polismyndigheten och Specialfastigheter 

ansvarar för muren mot Polishuset. Önskemål om nya namn på 

stadens parker behandlas av namnberedningen som är en del av 

stadsbyggnadsnämnden. Upprustningen kommer att genomföras i 

etapper, på ett sådant sätt att genomfart fungerar och delar av 

parken hela tiden kan vara tillgängliga. 

 

. 

 


